
 

 

“Aclamai a Deus, toda a terra, cantai a glória de seu nome, 
rendei-lhe glória e louvor, aleluia! ” (Sl 65,1-2) 

 

 
 

RITOS INICIAIS 
 

SAUDAÇÃO 
 

Celebrante: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 

Santo. R/. Amém. 
 

Celebrante:  A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o 

amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam 

convosco. R/. Bendito seja Deus que nos reuniu no 

amor de Cristo. 
 

ATO PENITENCIAL 
 

Celebrante: No dia em que celebramos a vitória de 

Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos 

convidados a morrer para o pecado e ressurgir para 

uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da 

misericórdia do Pai. 

 

Abra-se à conversão pessoal e comunitária, 
reconhecendo-se pecador e necessitado de purificação. 

 

Senhor, que, subindo, ao céu, nos presenteastes com 

o dom do Espírito, tende piedade de nós. 

R/. Senhor, tende piedade de nós. 

Cristo, que dais vida a todas as coisas com o poder da 

vossa palavra, tende piedade de nós. 

R/. Cristo, tende piedade de nós. 

Senhor, Rei do universo e Senhor dos séculos, tende 

piedade de nós. R/. Senhor, tende piedade de nós. 
 

Celebrante: Deus todo-poderoso tenha compaixão de 

nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida 

eterna. R/. Amém. 
 

HINO DE LOUVOR 
 

Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homes por 

Ele amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-

poderoso: nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós 

vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos 

graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho 

Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de 

Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende 

piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, 

acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, 

tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o 

Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito 

Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 
 

ORAÇÃO DO DIA 
 

Celebrante: Oremos. 
 

Faça sua intenção e oração pessoal. 
 

Celebrante: Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte 

pela sua renovação espiritual, para que, tendo 

recuperado agora com alegria a condição de filhos de 

Deus, espere com plena confiança o dia da 

ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 

Filho, na unidade do Espírito Santo. R/. Amém. 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

SANTA MISSA NO 3º DOMINGO DA PÁSCOA 

18 de abril de 2021 



 

PRIMEIRA LEITURA (At 3,13-15.17-19) 
 

Leitura dos Atos dos Apóstolos – Naqueles dias, 

Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: “O Deus de 

Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos 

antepassados glorificou o seu servo Jesus. Vós o 

entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava 

decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o Santo e o Justo, e 

pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes 

o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e 

disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, 

eu sei que vós agistes por ignorância, assim como 

vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o 

que havia anunciado pela boca de todos os profetas: 

que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, 

portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados 

sejam perdoados” – Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

SALMO RESPONSORIAL (Sl 4) 
 

R/. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face! 
 

Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, 

minha justiça! Vós, que soubestes aliviar-me nos 

momentos de aflição, atendei-me por piedade e 

escutai minha oração! R/. 
 

Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu 

servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a 

minha prece! R/. 
 

Muitos há que se perguntam: “Quem nos dá 

felicidade?” Sobre nós fazei brilhar o esplendor de 

vossa face! R/. 

 

Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço, 

pois só vós, ó Senhor Deus, dais segurança à minha 

vida! R/. 
 

SEGUNDA LEITURA (1Jo 2,1-5a) 
 

Leitura da Primeira Carta de São João – Meus 

filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No 

entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um 

Defensor: Jesus Cristo, o Justo. Ele é a vítima de 

expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, 

mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para 

saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os 

seus mandamentos. Quem diz: “Eu conheço a Deus”, 

mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e 

a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda 

a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. 

– Palavra do Senhor. R/. Graças a Deus. 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (Lc 24,32) 
 

R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

V/.  Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura, 

fazei o nosso coração arder, quando nos falardes. R/. 
 

EVANGELHO (Lc 24,35-48) 
 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

Celebrante: ✠ Proclamação do Evangelho de Jesus 

Cristo, segundo Lucas. R/. Glória a vós, Senhor. 
 

aquele tempo, os dois discípulos contaram o 

que tinha acontecido no caminho, e como 

tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. 

Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus 

apareceu no meio deles e lhes disse: “A paz esteja 

convosco!” Eles ficaram assustados e cheios de medo, 

pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus 

disse: “Por que estais preocupados, e por que tendes 

dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés: 

sou eu mesmo! Tocai em mim e vede! Um fantasma 

não tem carne, nem ossos, como estais vendo que eu 

tenho”. E, dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e 

os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque 

estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: 

“Tendes aqui alguma coisa para comer?” Deram-lhe 

um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu 

diante deles. Depois disse-lhes: “São estas as coisas 

que vos falei quando ainda estava convosco: era 

preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre 

mim na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos”. 

Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para 

entenderem as Escrituras, e lhes disse: “Assim está 

escrito: ‘O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao 

terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a 

conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, 

começando por Jerusalém’. Vós sereis testemunhas de 

tudo isso” – Palavra da Salvação. 

N 



 

R/. Glória a vós, Senhor. 
 

HOMILIA 
 

PROFISSÃO DE FÉ 
 

Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e 

da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso 

Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito 

Santo; nasceu da Virgem Maria; padeceu sob Pôncio 

Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado.  Desceu à 

mansão dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia, subiu 

aos céus; está sentado à direita de Deus Pai todo-

poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os 

mortos. Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja 

católica; na comunhão dos santos; na remissão dos 

pecados; na ressurreição da carne; na vida eterna. 

Amém. 
 

ORAÇÃO DOS FIÉIS 
 

Celebrante: Caros irmãos e irmãs, nesta alegria 

pascal invoquemos a Deus, com mais fervor, para 

que, tendo atendido às preces e súplicas do seu 

amado Filho, considere também nossas humildes 

orações. 

R/. Filho de Deus vivo, protegei o vosso povo! 
 

1. Derramai sobre os Bispos brasileiros os dons de 

vossa graça, para que desempenhem dignamente 

seu ministério pastoral e, com fidelidade, alcancem 

os objetivos da Assembleia Geral, invoquemos ao 

Senhor. 
 

2. Senhor Jesus, fonte de paz e de alegria para todos 

os creem em vós, fazei que a comunidade humana 

viva como filhos e filhas da luz na alegria do vosso 

triunfo pascal, invoquemos ao Senhor. 
 

3. Com o Papa Francisco rezemos por aqueles que 

arriscam a vida lutando pelos direitos fundamentais 

nas ditaduras, nos regimes autoritários e até mesmo 

nas democracias em crise, invoquemos ao Senhor. 
 

4. Com nossa Arquidiocese rezemos para que nesse 

tempo pascal tomemos consciência dos compromissos 

assumidos no nosso Batismo, de modo que nosso ser 

cristão não se resuma a simples práticas religiosas 

individuais, mas corresponda à vontade séria de 

construir verdadeiras comunidades de fé e vida, 

invoquemos ao Senhor. 
 

Celebrante: Ó Deus, sabeis que a vida dos homens 

e das mulheres de hoje está sujeita a toda espécie de 

dificuldades; ouvi os desejos daqueles que vos 

suplicam e realizai os pedidos dos que creem em 

vós. Por Cristo, nosso Senhor. R/. Amém. 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS 
 

O pão e vinho, frutos do trabalho humano, são oferecidos 
a Deus, ofereça sua vida e, de acordo com sua possibilidade, 

donativos para a comunidade. 
 

Celebrante: Orai, irmãos e irmãs, para que este 

sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-poderoso. 

R/. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para 

glória do seu nome, para nosso bem e de toda santa 

Igreja. 
 

ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 
 

Celebrante: Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa 

Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande 

júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por 

Cristo, nosso Senhor. R/. Amém. 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-C 
Jesus, caminho para o Pai 

 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

Celebrante: Corações ao alto. 

R/. O nosso coração está em Deus. 

Celebrante: Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 

R/. É nosso dever e nossa salvação. 
 

Celebrante: Na verdade, é justo e necessário, é nosso 

dever e salvação, dar-vos graças, sempre e em todo o 

lugar, Pai santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo, 

Senhor nosso. Pela vossa Palavra criastes o universo e 

em vossa justiça tudo governais. Tendo-se encarnado, 

vós nos destes o vosso Filho como mediador. Ele nos 

dirigiu a vossa palavra, convidando-nos a seguir seus 

passos. Ele é o caminho que conduz para vós, a 



 

verdade que nos liberta e a vida que nos enche de 

alegria. Por vosso Filho, reunis em suma só família os 

homens e as mulheres, criados para a glória de vosso 

nome, redimidos pelo sangue de sua cruz e marcados 

com o selo do vosso Espírito. Por essa razão, agora e 

sempre, nós nos unimos à multidão dos Anjos e dos 

Santos, cantando (dizendo) a uma só voz: 
 

Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo! O céu 

e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas! 

Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas 

alturas! 
 

Celebrante: Na verdade, vós sois santo e digno de 

louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre 

os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito 

o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos 

reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, 

ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. 

R/. O vosso Filho permaneça entre nós! 
 

Celebrante: Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que 

envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons 

do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o 

Corpo e ✠ o Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. 

R/. Mandai o vosso Espírito Santo! 
 

Celebrante: Na véspera de sua paixão, durante a última 

Ceia, ele tomou o pão, deu graças, e o partiu e deu a 

seus discípulos, dizendo: 
 

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 

CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
 

Adore o Santíssimo Corpo do Senhor. 
 

Celebrante: Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, 

tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente 

e o entregou a seus discípulos, dizendo: 
 

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 

DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 

ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 

POR VÓS E POR TODOS, PARA A REMISSÃO 

DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE  

MIM. 
 

Adore o Preciosíssimo Sangue do Senhor. 
 

Celebrante: Eis o mistério da fé! 

R/. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos 

libertastes pela cruz e ressurreição. 
 

Celebrante: Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória 

de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão 

e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição 

e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do 

vosso amor até que ele venha e vos oferecemos o pão 

da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para 

a oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o 

sacrifício pascal de Cristo, que vos foi entregue. E 

concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, 

sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre 

os membros do vosso Filho, cujo Corpo e Sangue 

comungamos. R/. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta! 
 

Celebrante: Pela participação neste mistério, ó Pai 

todo-poderoso, santificai-nos pelo Espírito e concedei 

que nos tornemos semelhantes à imagem de vosso 

Filho. Fortalecei-nos na unidade, em comunhão com 

o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo Dimas, com 

todos os Bispos, presbíteros e diáconos e todo o vosso 

povo. R/. O vosso Espírito nos uma num só corpo! 
 

Celebrante: Fazei que todos os membros da Igreja, à 

luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos tempos e 

empenhem-se, de verdade, no serviço do Evangelho. 

Tornai-nos abertos e disponíveis para todos, para que 

possamos partilhar as dores e as angústias, as alegrias 

e as esperanças, e andar juntos no caminho do vosso 

reino. R/. Caminhamos no amor e na alegria! 
 

Celebrante: Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, 

que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos 

os falecidos, cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os na 

luz da vossa face e concedei-lhes, no dia da 

ressurreição, a plenitude da vida. 

R/. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna! 
 

Celebrante: Concedei-nos, ainda, no fim da nossa 

peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada 

eterna, onde viveremos para sempre convosco. E em 

comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com 

São José, seu esposo, com os Apóstolos e Mártires, e 

todos os Santos, vos louvaremos e glorificaremos, por 

Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em 

Cristo, a vós, Deus Pai todo poderoso, na unidade do 



 

Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e 

para sempre. R/. Amém. 
 

RITO DA COMUNHÃO 
 

Celebrante: Rezemos, com amor e confiança, a oração 

que o Senhor Jesus nos ensinou: 
 

Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso 

nome; venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa 

vontade, assim na terra como no céu; o pão nosso de 

cada dia nos dai hoje; perdoai-nos as nossas ofensas, 

assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido; 

e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do 

mal. 
 

Celebrante: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-

nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa 

misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e 

protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a 

esperança, aguardamos a vinda de Cristo Salvador. 

R/. Vosso é o Reino, o poder e a glória para sempre! 
 

Celebrante: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 

apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. 

Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima 

vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a 

unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito 

Santo. R/.  Amém. 
 

Celebrante: A paz do Senhor esteja sempre convosco. 

R/. O amor de Cristo nos uniu. 
 

CORDEIRO DE DEUS 
 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 

tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o 

pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de 

Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. 
 

Reconheça nosso Senhor Jesus Cristo 
no partir do pão consagrado. 

 

Celebrante: Felizes os convidados para a Ceia do 

Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 

mundo. 

R/. Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis em 

minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo(a). 
 

“Era preciso que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse 
dos mortos; e que em seu nome fosse pregado a todas as nações 

o arrependimento para o perdão dos pecados, aleluia!” 

(Lc 24,46-47) 
 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

Celebrante: Oremos. 
 

Faça sua oração pessoal, 
após nutrir-se do Santíssimo Sacramento. 

 

Celebrante: Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo 

e concedei aos que renovastes pelos vossos 

sacramentos a graça de chegar um dia à glória da 

ressurreição da carne. Por Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 
 

RITOS FINAIS 

 

BÊNÇÃO SOLENE DO TEMPO PASCAL 

 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

 

Celebrante: Deus, que pela ressurreição do seu Filho 

único vos deu a graça da redenção e vos dotou como 

filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. 

R/. Amém. 

 

Celebrante: Aqueles que, por sua morte, vos deu a 

eterna felicidade, vos conceda, por sua graça, a 

herança eterna. R/. Amém. 

 

Celebrante: E, vivendo agora retamente, possais no 

céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já 

ressuscitastes no batismo. R/. Amém. 

 

Celebrante: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e 

Filho ✠ e Espírito Santo. R/. Amém. 

 

DESPEDIDA 

 

Celebrante: Levai a todos a alegria do Senhor 

ressuscitado; ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 

R/. Graças a Deus. 
 


